
1 

 

   8102/8102للعبم الجبهعً   الثبًًهجلس الكلٍت 

  81/2/8102عمذ  ٌىم الخوٍس الوىافك والذي 

 

بقاعة مجلس الكلٌة  02/9/0202الموافق  الخمٌسعشر من صباح ٌوم  الحادٌةإجتمع مجلس الكلٌة فً تمام الساعة 

كال من عمٌد الكلٌة وأستاذ الكٌمٌاء الصٌدلٌة وبحضور  –خدٌجة أحمد إسماعٌلبرئاسة الســــٌدة األستاذ الدكتور/ 

 السادة:

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وأستاذ    سعودي سعٌد نبٌل منال. د.أ .0
 الكٌمٌاء الصٌدلٌة

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وأستاذ علم األدوٌة                          عمر الحمٌد عبد جالل أمل. د.أ .0
 والسموم 

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنٌة البٌئة وأستاذ                       قاســــــــم أمٌن مٌرفت. د.أ .3
 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بقسمأستاذ متفرغ                 النقٌب محمد أحمد مصطفى. د.أ .4

 بقسم الصٌدلة الصناعٌة أستاذ متفرغ   مرتضى محمد سنا. د.أ .5

 الكٌمٌاء الصٌدلٌة بقسم أستاذ متفرغ   الوفا أبو محمد أمٌمة. د.أ .6

 الصٌدلٌة التحلٌلٌة الكٌمٌاء بقسم أستاذ متفرغ  الٌاظبً إسماعٌل علً فوزي. د.أ .7

 بقسم الصٌدالنٌات أستاذ متفرغ   عتمان السٌد أحمد محمد. د.أ .2

 علم األدوٌة والسموم أستاذ ورئٌس مجلس قسم  الماس محمود محمد محمود. د.أ .9

 أستاذ متفرغ بقسم العقاقٌر   الحمٌد عبد محمد رقٌة.د.أ .02

 أستاذ متفرغ بقسم الصٌدالنٌات  المسٌك السمٌع عبد ماجدة.د.أ .00
 قسم الصٌدالنٌاتأستاذ ورئٌس مجلس    الكامل السٌد حسن أمل.د.أ .00

 العقاقٌر أستاذ ورئٌس مجلس قسم  حموده الؽنى عبد مصطفى هالة.د.أ .03

 الكٌمٌاء الصٌدلٌة أستاذ ورئٌس مجلس قسم الطمباري المقصود عبد على عالء.د.أ .04

 المٌكروبٌولوجٌا والمناعة أستاذ ورئٌس مجلس قسم  عمر الدٌن جمال محمد هدى.د.أ .05

 مجلس قسم الصٌدلة الصناعٌة ورئٌسأستاذ    سامً محمود وائل.دأ.  .61

 األستاذ المساعد بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة   بدر محمود هانئ منى.د .07

 المدرس بقسم العقاقٌر والمدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة   زعطوط أحمد حلمً هالة.د .02

 المدرس بقسم الصٌدالنٌات   رمضان عادل علٌاء.د .09

 االسكندرٌةنقٌب صٌادلة    الشافعً أنسً محمد. د .02

 وإعتذر عن الحضور :

 بقسم علم األدوٌة والسموم  أستاذ متفرغ    بسطورس عرٌان عزة. د.أ . 0
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 أستاذ ورئٌس مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة    أمٌن الرزاق عبد أمٌمة.د.أ. 0

 

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة برج      حجر ثروت هشام. د. 3

 للصناعات الدوائٌة                                                            

 

 أوال: هىضىعبث للخصذٌك

 

انخًٛظ انًٕافك انز٘ عمذ ٕٚو  8102/8102فٙ انعبو انجبيعٙ  األٔلانزصذٚك عهٗ يحضش ئجزًبع يجهظ انكهٛخ  .0

 .82/2/8102ٔانًًزذ حزٗ  06/2/8102انًٕافك 

 المـــــــزار:

 صذق الوجلس على هذا الوحضز.                 

 

 

 : هىضىعبث شئىى هٍئت الخذرٌس ثبًٍب

 والوذرسٍي الوسبعذٌي والوعٍذٌي

 

ثشبٌ انًٕافمخ عهٗ عفش  –82/2/8102يحضش ئجزًبع يجهظ لغى انصٛذالَٛبد ) جهغخ يًزذح ( ثزبسٚخ . 0

فٙ ئجبصح دساعٛخ نهحصٕل عهٗ دسجخ انذكزٕساِ  يٍ  –انًذسط انًغبعذ ثبنمغى  – أحوذ رفعج عبذ الحوٍذانًبجغزٛش/ 

Swinburne University Technology . ثاعزشانٛب نًذح عبو اعزجبسا يٍ ربسٚخ انغفش 

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء بإلخزاح هجلس المســـــــن                 

 

عهٗ يذ انًًٓخ انعهًٛخ نهغٛذ  ثشبٌ انًٕافمخ –4/2/8102انصٛذنخ انصُبعٛخ ثزبسٚخ يحضش ئجزًبع يجهظ لغى . 3

ثبيشٚكب  06/2/8102حزٗ   06/01/8102اعزجبسا يٍ –انًذسط ثبنمغى  – أحوذ عثوبى هحوىد الزغبًانذكزٕس/ 

أشٓش رُزٓٙ فٙ  2ٚذ نًذح دٌٔ أٌ رزحًم انجبيعخ أ٘ َفمبد ) يع انعهى ثأَّ عبفش فٙ يًٓخ عهًٛخ ربثعخ نٓٛئخ انفٕنجشا

05/01/8102.) 

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء بإلخزاح هجلس المســـــــن                 
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ئَزذاة انغبدح أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ  ثشبٌ انًٕافمخ –4/2/8102يحضش ئجزًبع يجهظ لغى انصٛذالَٛبد ثزبسٚخ . 4

 :اٜرٙ أعًبؤْى ثعذ نألكبدًٚٛخ انعشثٛخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانُمم انجحش٘ 

  ٕٚو انغجذ    انًذسط ثبنمغى         د. ْجخ هللا عهًٛبٌ ثشكبد -

 8102/8102نًذح عبو خالل انعبو انجبيعٙ              

 ٕٚو االصٍُٛ   انًذسط ثبنمغى   د. ْذٖ يبْش يحًذ أيٍٛ -

 8102/8102خالل انفصم انذساعٙ األٔل نهعبو انجبيعٙ            

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء بإلخزاح هجلس المســـــــن                 

 

ثشبٌ ئحبطخ انًجهظ عهًب ثًب جبء  – 03/2/8102. يحضش ئجزًبع يجهظ لغى انًٛكشٔثٕٛنٕجٛب ٔانًُبعخ  ثزبسٚخ 5

عٍ حضٕسْب انًإرًش انذٔنٙ انضبيٍ  –األعزبر انًغبعذ ثبنمغى  – آالء أبىالفخىح ٌىسف ثبنزمشٚش انًمذو يٍ انذكزٕسح / 

 8102أغغطظ  86 – 83كٕثُٓبجٍ فٙ انفزشح يٍ  - عشش نهعذٖٔ انعُمٕدٚخ ٔانز٘ عمذ ثًذُٚخ انذًَبسن

 المـــــــزار:

 .أحٍط الوجلس علوب بوب جبء ببلخمزٌز                 

 

ئَزذاة انغٛذ األعزبر انذكزٕس/  ثشبٌ انًٕافمخ عهٗ – 2/2/8102ثزبسٚخ  انصٛذالَٛبد. يحضش ئجزًبع يجهظ لغى 6

نهعًم كًغزشبس عهًٙ نششكخ انزًٛذ فبسيب نًذح عبو اعزجبسا يٍ  –االعزبر انًزفشغ ثبنمغى  –هحوذ أحوذ السٍذ عخوبى

 .) انضالصبء ( يٍ كم اعجٕع ثٕالع ٕٚو ٔاحـــــــذ 0/2/8102

 المـــــــزار:

 .وافك الوجلس على هبجبء بإلخزاح هجلس المســـــــن                 

 

ثشبٌ انًٕافمخ عهٗ رعٍٛٛ انصٛذالَّٛ  – 8/2/8102يحضش ئجزًبع يجهظ لغى انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ انصٛذنٛخ  ثزبسٚخ . 2

فٙ ٔظٛفخ يذسط يغبعذ ثزاد انمغى ، حٛش آَب حبصهذ عهٗ دسجخ  –انًعٛذح ثبنمغى  – آٌت رفعج عبذ الحوٍذ/ 

 جبيعخ االعكُذسٚخ. –يٍ كهٛخ انصٛذنخ  31/2/8102ثزبسٚخ انًبجغزٛش فٙ انعهٕو انصٛذنٛخ ) كًٛٛبء رحهٛهٛخ صٛذنٛخ ( 
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 المـــــــزار:

فٙ ٔظٛفخ يذسط  -  آٌت رفعج عبذ الحوٍذٔافك انًجهظ ثُبء عهٗ ئلزشاح يجهظ انمغى عهٗ رعٍٛٛ انًبجغزٛش /        

يغبعذ ثزاد انمغى ، ٔعٛبدرٓب يحًٕدح انغٛشح حغُخ انغًعخ ٔيهزضيخ فٙ عًهٓب ٔيغهكٓب يُز رعُٛٛٓب ثٕاججبرٓب ٔيحغُخ 

 أداءْب.

هزوة ثشبٌ انًٕافمخ عهٗ رعٍٛٛ انصٛذالَّٛ /  – 2/2/8102يحضش ئجزًبع يجهظ لغى انكًٛٛبء انصٛذنٛخ  ثزبسٚخ . 2

فٙ ٔظٛفخ يذسط يغبعذ ثزاد انمغى ، حٛش آَب حبصهذ عهٗ دسجخ  –انًعٛذح ثبنمغى  – هوذوح هحوذ شعببى

 جبيعخ االعكُذسٚخ. –يٍ كهٛخ انصٛذنخ  31/2/8102انًبجغزٛش فٙ انعهٕو انصٛذنٛخ ) كًٛٛبء صٛذنٛخ ( ثزبسٚخ 

 المـــــــزار:

فٙ ٔظٛفخ  - هزوة هوذوح هحوذ شعببىٔافك انًجهظ ثُبء عهٗ ئلزشاح يجهظ انمغى عهٗ رعٍٛٛ انًبجغزٛش /        

يذسط يغبعذ ثزاد انمغى ، ٔعٛبدرٓب يحًٕدح انغٛشح حغُخ انغًعخ ٔيهزضيخ فٙ عًهٓب ٔيغهكٓب يُز رعُٛٛٓب ثٕاججبرٓب 

 ٔيحغُخ أداءْب.

هذٌز هحوذ ثشبٌ انًٕافمخ عهٗ رعٍٛٛ انصٛذالَّٛ /  – 4/2/8102ثزبسٚخ   دانصٛذالَٛبيحضش ئجزًبع يجهظ لغى . 2

فٙ ٔظٛفخ يذسط يغبعذ ثزاد انمغى ، حٛش آَب حبصهذ عهٗ دسجخ  –انًعٛذح ثبنمغى  –علً ابزاهٍن عزث  

 جبيعخ االعكُذسٚخ. –يٍ كهٛخ انصٛذنخ  31/2/8102( ثزبسٚخ  صٛذالَٛبدانًبجغزٛش فٙ انعهٕو انصٛذنٛخ ) 

 المـــــــزار:

فٙ ٔظٛفخ  -هحوذ علً ابزاهٍن عزث  هذٌز ٔافك انًجهظ ثُبء عهٗ ئلزشاح يجهظ انمغى عهٗ رعٍٛٛ انًبجغزٛش /        

يذسط يغبعذ ثزاد انمغى ، ٔعٛبدرٓب يحًٕدح انغٛشح حغُخ انغًعخ ٔيهزضيخ فٙ عًهٓب ٔيغهكٓب يُز رعُٛٛٓب ثٕاججبرٓب 

 ٔيحغُخ أداءْب.

                                                      ثبًٍب : هىضىعبث شئىى الخعلٍن والطالة  

 .0207/0202فصل الصٌؾ دور سبتمبر  –مذكرة منح الدرجة لطالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة . 02

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

حسةن عثمةان مةن كلٌةة الصةٌدلة جامعةة فةاروس إلةى الفرقةة األولةى بكلٌةة قبول تحوٌل الطالبةة / مةرٌم كامةل رزق .  00

 الصٌدلة جامعة اإلسكندرٌة.

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              
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 تشكٌل لجنة لإلشراؾ على تأسٌس معمل الممارسة الصٌدلٌة بالكلٌة.. 00

 المـــــــزار:

 : وهممن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس وافق المجلس على تشكٌل اللجنة وتتكون               

 . عمٌد الكلٌة واستاذ الكٌمٌاء الصٌدلٌة –السٌدة األستاذ الدكتور / خدٌجة أحمد إسماعٌل  -

 . وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وأستاذ علم األدوٌة والسموم –السٌدة األستاذ الدكتور / أمل جالل عمر  -

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  –السٌدة األستاذ الدكتور / مٌرفت أمٌن قاسم  -

 وأستاذ المٌكروبٌولوجٌا والمناعة                                                        

 موم .األستاذ المتفرغ بعلم األدوٌة والس –المالح  محمد السٌد األستاذ الدكتور / أحمد -

 أستاذ ورئٌس مجلس قسم الصٌدالنٌات . –السٌدة األستاذ الدكتور / أمل حسن الكامل  -

 

االنتهاء من إعداد المةنهج الدراسةً المقتةرح لطةالب البكةالورٌوس بنظةام السةاعات المعتمةدة التنبٌه بضرورة سرعة  .03

 للمراجعة ثم االعتماد بمجلس الكلٌة القادم.تمهٌدا إلرسالها إلى األقسام العلمٌة  09/9/0202السبت   بحد أقصى

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 

 مناقشة نظام توزٌع الدرجات فً مقررات الالئحة المقترحة لطالب البكالورٌوس بنظام الساعات المعتمدة..04

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 

الختٌاري المطلوب من كلٌة الصٌدلة طرحه كمتطلب جامعة لؽٌةر طةالب الكلٌةة ضةمن المقةررات توصٌؾ المقرر ا .05

 االختٌارٌة التً تطرحها جامعة اإلسكندرٌة لطالب مرحلة البكالورٌوس بنظام الساعات المعتمدة.

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              
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 فاوت الشدٌد فً درجات الشفهً بٌن اللجان المختلفة.رأي الجامعة فً آلٌة للتعامل مع الت.06

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

ترشٌح عضو هٌئة تدرٌس من الكلٌة لتدرٌس مقرر الكٌمٌاء الصٌدلٌة لطةالب البكةالورٌوس ضةمن مقةررات برنةامج .07

 العلوم  جامعة اإلسكندرٌة.المٌكروبٌولوجٌا الصناعٌة والكٌمٌاء التطبٌقٌة لطالب كلٌة 

 المـــــــزار:

تدرٌس من الكلٌة لتةدرٌس مقةرر الكٌمٌةاء الصةٌدلٌة لطةالب وافق المجلس باالؼلبٌة على ترشٌح عضو هٌئة               

البكةةةالورٌوس ضةةةمن مقةةةررات برنةةةامج المٌكروبٌولوجٌةةةا الصةةةناعٌة والكٌمٌةةةاء التطبٌقٌةةةة لطةةةالب كلٌةةةة العلةةةوم جامعةةةة 

 . وذلك فى حال موافقة أى من أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة على القٌام بذلك          ةاالسكندرٌ

 

 ثبلثبً : هىضىعبث شئىى الذراسبث العلٍب والبحىد   

  –منح الصٌدلى / محمد عبد الواحد الخطٌب  –  4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم .02

 درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) علم االدوٌة والسموم ( –المعٌد بالقسم 

 المـــــــزار:

 )علم االدوٌة   درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌــة –وافق المجلس على منح الصٌدلى / محمد عبد الواحد الخطٌب 

 اللجنة  تقرٌرها المشترك والتقارٌر الفردٌة العضاءوالسموم ( وذلك بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة فى 

 .4/9/0202بتارٌخ  –واقتراح مجلس القسم   – 00/2/0202بتارٌخ 

 

 تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالماجستٌر / سلوى 4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم .09

 .لدرجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) علم االدوٌة والسموم ( –المدرس المساعد بالقسم  –ابو راجح سعٌد  

 المـــــــزار:

 ى ـــوافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالماجستٌر / سلوى ابو راجح سعٌد لدرجة دكتورالفلسفة ف 

 ولجنة الدراسات  4/9/0202بتارٌخ  –العلوم الصٌدلٌة ) علم االدوٌة والسموم ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 06/9/0202بتارٌخ   –العلٌا والبحوث 
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"تاثٌر تسمم الدم على البرمجة القلبٌة الوعائٌة المهات واجنة الجرذان المصابة بتسمم الحمل : دور معدالت نظام 

 الرٌنٌن انجٌوتنسٌن  "

"Effect endotoxemia on maternal and fetal cardiovascular programming in preeclamptic 
rats : Role of rennin-angiotensin system modulators" 

 وبذلك تصبح لجنة االشراؾ مكونه من :-.

 االستاذ ورئٌس قسم علم االدوٌة والسموم بالكلٌة  السٌد االستاذ الدكتور/ محمود محمد محمود الماس  -

 .) المشرؾ الرئٌسى (                                                                                                 

 بالكلٌة          -االستاذ بقسم علم االدوٌة والسموم  السٌدة االستاذ الدكتور /  سحر محمود عزمى الجوٌلى   -

 .بالكلٌة  -الستاذ المساعد  بقسم علم االدوٌة والسموم ا   السٌدة الدكتور / مى مصطفى حلمى   -

  

 تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / نرمٌن هشام  –4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات . 02

 .لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( –صٌدالنٌة باالكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا  –كمال الدٌن

 المـــــــزار:

وافق المجلةس علةى تسةجٌل بروتوكةول البحةث الخةاص بالصةٌدالنٌة / / نةرمٌن هشةام كمةال الةدٌن لدرجةة الماجسةتٌر فةى 

 –/ ولجنةة الدراسةات العلٌةا والبحةوث 4/9بتارٌخ  –العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 06/9/0202بتارٌخ  

 "العظمٌة موضعٌا للكسور الدواء لتهدٌؾ حٌوٌا متوافقة نانومترٌة /مٌكرو توصٌل نظم وتقٌٌم تطوٌر"

"Development and Evaluation of locally targeted biocompatible micro/nano-drug delivery 

systems for orthopedic fractures." 

 وبذلك تصبح لجنة االشراؾ مكونه من :-.

 
  .بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا ( الصٌدالنٌات قسمب االستاذ   هللا عبد ٌوسؾ أسامةالسٌداالستاذ الدكتور /  -

  الصٌدلة كلٌة - الصٌدلٌة العلوم شعبة الصٌدالنٌات مدرس                           علً محمود مًالسٌدة الدكتور /   -

  .البحري النقل و التكنولوجٌا و للعلوم العربٌة االكادٌمٌة                                                                  

 
 

 تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / االء  –9/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة  .00

 ة ــوم الصٌدلٌـــــر فى العلـــــلدرجة الماجستٌ -صٌدلى ثالث بالمعمل المركزى  –عاطؾ عبد الرازق السٌد محمد 

 .)كٌمٌاء صٌدلٌة(
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 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / االء عاطؾ عبد الرازق السٌد محمد لدرجة الماجستٌر 

 ولجنة الدراسات  – 9/9/0202بتارٌخ  –فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -الرسالة :وعنوان  – 9/0202/ 06بتارٌخ   –العلٌا والبحوث 

 "تصمٌم وتشٌٌد وتقٌٌم بٌولوجى لبعض مشتقات البٌرٌمٌدن والبرٌرٌمدٌنات المحتملة"

"Design, Synthesis And Biological Evaluation of Some Pyrimidine and Fused Pyrimidine 

Derivatives" 

 -: وبذلك تصبح لجنة االشراؾ مكونه من
 الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا ( قسمالمتفرغ ب االستاذ السٌدة االستاذ الدكتور/ نرجس صموائٌل حبٌب  -

  السٌدة الدكتور/ حنان محمد احمد رجب                     المدرس بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بالكلٌة -

  –كلٌة العلوم  –الكٌمٌاء الصٌدلٌة  المتفرغ بقسماالستاذ   السٌد االستاذ الدكتور/ السٌد حلمى العشرى  -

  .جامعة االسكندرٌة                                                                 

 
 تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة  –03/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة  .00

 .لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) مٌكروبٌولوجٌا صٌدلٌة ( –المعٌدة بالقسم  –على مرجان  هدٌر على ابراهٌم /

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدالنٌة / هدٌر على ابراهٌم على مرجان لدرجة الماجستٌر فى 

 ولجنة الدراسات  –03/9/0202بتارٌخ  –العلوم الصٌدلٌة ) مٌكروبٌولوجٌا ومناعة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم 

 -وعنوان الرسالة : – 06/9/0202بتارٌخ   –العلٌا والبحوث 

ٌا كوالى "تقٌٌم النشاط المضاد الستشعار النصاب لبعض المركبات المختاره ضد عزالت اكلٌنٌكٌة من االٌشرٌش "

"المسببة المراض الجهاز البولى  

“Evaluation of the anti –quorum sensing activity of some selected compounds against 

uropathogenic E.coli clinical isolates" 

 وبذلك تصبح لجنة االشراؾ مكونه من :-.

 االستاذ الدكتور/ هدى محمد جمال عمر  االستاذ ورئٌس مجلس قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بالكلٌة السٌدة  -

 .)مشرفا رئٌسٌا(                                                         

  .والمناعة بالكلٌةالسٌدة الدكتور/ عزة محمد سعٌد زكرٌا          االستاذ المساعد بقسم المٌكروبٌولوجٌا  -

 .مدرس بقسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة بالكلٌةصطفى عبد المنعم        الالسٌدة الدكتور/ نٌللى م -
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 تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدلى / طارق على  –02/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات  .03

 .لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( –صٌدلى بشركة فاركو  –محمد شفٌق  

 المـــــــزار:

وافق المجلس على تسجٌل بروتوكول البحث الخاص بالصٌدلى / طارق على محمد شفٌق لدرجة الماجستٌر فةى العلةوم   

ولجنةةة الدراسةةات العلٌةةا  – 02/9/0202بتةةارٌخ  –الصةةٌدلٌة ) صةةٌدالنٌات ( وذلةةك بنةةاء علةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم 

 -وعنوان الرسالة : – 06/9/0202بتارٌخ  –والبحوث 

تطوٌر متراكبات نانوٌة للتواصل االمثل لبعض مضادات المٌكروبات" "  

"Development of Nanocomposites for optimized delivery of some antimicrobials"  

 وبذلك تصبح لجنة االشراؾ مكونه من :-.

 .بالكلٌة ) مشرفا رئٌسٌا ( الصٌدالنٌات قسمب االستاذ المساعد  السٌدة الدكتور / سالى جالل عبد الحلٌم  -

 .بالكلٌة الصٌدالنٌاتبقسم  مدرسال  السٌدة الدكتور / لمٌاء احمد حسن هٌكل  -

  
 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) العقاقٌر (  5/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقٌر .04

 -: لكال من

 مرشحة معٌدة –الصٌدالنٌة / صفاء ٌس جابر  - مرشحة معٌدة  –الصٌدالنٌة / سارة مجدى السٌد  -

 لٌبى الجنسٌة –الصٌدلى / احمٌدة فضل هللا سالم -   نسمة رشدى مضاء/ الصٌدالنٌة  -

 ٌدالنٌة / نادٌن ناصر محمد الص-

 
 المـــــــزار:

وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) عقاقٌر ( وذلك بناء على اقتراح 

 06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  –5/9/0202مجلس القسم بتارٌخ 

 

 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة  03/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة .05

 -: لكال من) مٌكروبٌولوجٌا والمناعة ( 

  معٌدة باالكادٌمٌة  –الصٌدالنٌة / نورهان عدلى محمود حسنى  -

 مرشح معٌد –الصٌدلى / عبد الرحمن سعد محمد ابراهٌم  -

    مرشحة معٌدة –الصٌدالنٌة / عائشة حمدى محمد الصاوى  -
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 المـــــــزار:

   وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) مٌكروبٌولوجٌا والمناعة ( 

 .06/9/0202بتارٌخ  –حوث ولجنة الدراسات العلٌا والب 03/9/0202ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ و

 

 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة  0/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة  .06

 -: لكال من) كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة ( 

 صٌدلى حر –الصٌدالنٌة / منة هللا نافع عبد الحمٌد    مرشحه معٌدة –الصٌدالنٌة / اسماء محمد عطٌة بالل 

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة ( 

 .06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  0/9/0202وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 

 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة 4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدٌة والسموم  .07

 -: لكال من) علم االدوٌة والسموم (  

 مرشحه معٌده –الصٌدالنٌة / اٌفلٌن مجدى عوض جرجس - مرشحه معٌدة –الصٌدالنٌة / اٌه اشرؾ عبدهللا سلٌم -

 مرشح معٌد –الصٌدلى / محمد عبد النبى ابراهٌم دروٌش -

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) علم االدوٌة والسموم ( 

 .06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  4/9/0202وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 
 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة 4/9/0202اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات بتارٌخ  .02

 -: لكال من) صٌدالنٌات ( 

 مرشحه معٌده –الصٌدالنٌة / سارة السٌد ابو زٌد محمد -   مرشحه معٌدة –الصٌدالنٌة / والء محمد حسن متولى  -

 الصٌدالنٌة / سٌلفٌا ثروت شوقى-   مرشح معٌد –الصٌدلى / ماجد محمد حسن خروبة  -

 الصٌدالنٌة / شٌرٌن عصام فتحى -     الصٌدالنٌة / هاجر ابراهٌم منصور محمد -

 الصٌدلى / مٌنا جون توفٌق -
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 المـــــــزار:

 ى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر ف

 .06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  4/9/0202على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 
 تسجٌل لمقررات الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة 9/9/0202اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة بتارٌخ  .09

 -: منلكال ) الكٌمٌاء الصٌدلٌة ( 

 مرشحه معٌده –الصٌدالنٌة / ٌمنى محمد هشام  -   مرشحه معٌدة –الصٌدالنٌة / ندا محمد محمد سٌؾ  -

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء صٌدلٌة ( وذلك بناء 

 .06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  9/9/0202على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 
 تسجٌل لمقررات دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة 4/9/0202اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات بتارٌخ  .32

 -: لكال من) صٌدالنٌات ( 

 االكادٌمٌة العربٌة –الماجستٌر / سارة خمٌس عامر  -   اعدمدرس مس –الماجستٌر / هدٌر محمد على ابراهٌم  -

  صٌدالنٌة بوزارة الصحة –الماجستٌر / هبة هللا مندور  -

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الطالب المذكورٌن اعاله  لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) صٌدالنٌات ( وذلك بناء 

 .06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  4/9/0202على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 
 تسجٌل الماجستٌر / مروة ممدوح محمد شعبان  – 9/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة .30

 .صٌدلٌة ) الكٌمٌاء الصٌدلٌة ( للمقررات لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى العلوم ال  -المدرس المساعد بالقسم 

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الماجستٌر / مروة ممدوح محمد شعبان لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء  

  –وث ـــات العلٌا والبحـــة الدراســـولجن – 9/9/0202ارٌخ ـــصٌدلٌة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بت

 .9/0202/ 06بتارٌخ  

 
 

 المدرس المساعد  -تسجٌل الماجستٌر / اسماء مهنا عبد الجلٌل  – 5/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم العقاقٌر  .30

  .للمقررات لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى العلوم الصٌدلٌة ) عقاقٌر (  -بالقسم 
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 لمـــــــزار:ا

 افق المجلس على تسجٌل الماجستٌر / اسماء مهنا عبد الجلٌل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) عقاقٌر ( و

 .9/0202/ 06بتارٌخ   –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 5/9/0202وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 
 

 تسجٌل الماجستٌر اٌة رفعت عبد الحمٌد  – 0/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة .33

 .للمقررات لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة (   -المدرس المساعد بالقسم 

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على تسجٌل الماجستٌر / اٌة رفعت عبد الحمٌد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة ) كٌمٌاء  

  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 0/9/0202تحلٌلٌة صٌدلٌة ( وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ 

 .9/0202/ 06بتارٌخ  

 
 قبول طلب االؽاء التسجٌل المقدم من الماجستٌر / احمد  –4/9/0202بتارٌخ  –ت  اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌا.34

 رفعت عبد الحمٌد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة .

 المـــــــزار:

 وافق المجلس على قبول طلب الؽاء التسجٌل الخاص بالماجستٌر / احمد رفعت عبد الحمٌدمن درجة دكتوراه الفلسفة 

 وث ــــا والبحــــولجنة الدراسات العلٌ 4/9/0202العلوم الصٌدلٌة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم بتارٌخ فى 

 . 06/9/0202بتارٌخ  –

 
 امل جالل عمر السٌدة األستاذ الدكتور /حذؾ اسم  – 4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم   .35

 من لجنة االشراؾ الخاصة بالصٌدلى / اسر احمد  –والسموم ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  األستاذ بقسم علم األدوٌة

 وذلك بناء على الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور / امل جالل عمر نظرا لتحملها اعباء عمل وكٌل   –فوزى احمد بدر 

 -: من وتصبح لجنة االشراؾ مكونهالكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 

  االستاذ بقسم علم االدوٌة والسموم بالكلٌة.  السٌدة االستاذ الدكتور/  الهام عوض عفٌفى  -

 .االستاذ المساعد بقسم علم االدوٌة والسموم بالكلٌة    السٌد الدكتور /  احمد وحٌد محمود -

 المـــــــزار:

 عمر من لجنة االشراؾ الخاصة الصٌدلى / اسر احمدمل جالل أ/  السٌدة األستاذ الدكتوروافق المجلس على حذؾ اسم 

  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 4/9/0202بتارٌخ  –فوزى احمد بدر وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم  

 .06/9/0202بتارٌخ 
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 -اجتٌاز الماجستٌر / منى احمد كامل الحصرى   –03/9/0202اقتراح مجلس قسم المٌكرروبٌولوجٌا والمناعة بتارٌخ  .36

 االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة  . –المدرس المساعد بالقسم 

 المـــــــزار:

وافق المجلس على اعتماد نتٌجة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالماجستٌر / منى احمد كامل الحصرى وذلك 

 . 06/9/0202ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  03/9/0202بتارٌخ  –لى اقتراح مجلس القسم بناء ع

 
 قبول الطالب االتى اسمائهم بعد بدبلوم الدراسات  – 09/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم الصٌدالنٌات بالتمرٌر .37

 0202/0209فصل الخرٌؾ للعام الجامعى  –العلٌا فى صٌدلة المستشفٌات والصٌدلة االكلٌنٌكٌة 

 
 بسمة احمد السٌد محمد القزاز – 0  سهام مسعود الشحات فضل – 0
 بسنت عادل عبد المنعم على شحاته – 4 هند محمد احمد الشٌخ – 3
 رنا حسنى كمال محمود هدٌب – 6 هدٌر اشرؾ كامل سالم ابراهٌم – 5
 ؾ جمال عبد الواحد علىشرٌ – 2 ساندى احمد محمد ابو السعد – 7
 هبه على محمد همام – 02 باسنت محمود محمد فرٌد اٌماعٌل  – 9

 ٌاسمٌن ناجى عبد ربه كرٌم – 00 اسماء محمد محمد الصعٌدى – 00
 سمٌة خالد شرؾ الدٌن  - 04 مٌار مصطفى احمد سعد – 03
 روان مصطفى احمد سعد – 06 مروة محمود محمد جاد هللا – 05
 اٌمان فتوح عبد العطى – 02 ندى عادل عبد النبى ؼازى – 07
 امانى محمد عبد الجلٌل – 02 ؼٌداء خالد محمد السٌد – 09
 عمرو عنتر شناوى السنبختى – 00 دالٌا ماجد شعبان محمد الجنٌدى – 00
 منى كامل السٌد محمد الطحان – 04 دٌنا محمد فتح هللا الشٌخ – 03
 اٌمان طارق فؤاد عبده حسٌن – 06 منة هللا خالد بسٌونى عبده عبد الباقى – 05
 منى احمد عبد الجواد حسنٌن – 02 رٌهام محمد نجٌب محمد الدسوقى – 07
 لٌنا محمود سامى اسماعٌل سلٌمان – 32 هند عبد الحمٌد محمد عدس – 09
 رشا شوقى حسن محمد – 30 دالٌا عبد الرحمن عبد الحمٌد شحاته – 30
 تقى عالء على عبده دروٌش  – 34 انجى حسام احمد محمد الطراوى – 33
  سارة السعٌد درباله محمد – 36 ٌمنى مبروك عبد العاطى – 35
 امٌره محمود محمد شبل – 32 ضحى مجدى عبد الرحمن – 37
 فرح عصام فخر الدٌن محمد – 42 اٌمان نادر عبد المنعم – 39
 امٌرة ابراهٌم عبد الوهاب – 40 امنٌة ابراهٌم عبد المنعم – 40
 ؼدٌر محمد محمود سعداوى كرٌم – 44 اسماء السٌد حامد محمد – 43
 شٌماء احمد عبد الرحمن محمد – 46 امال عبد العزٌز الحصافى – 45
 اسراء زكرٌا توفٌق احمد – 42 شرٌن عبدهللا احمد حامد – 47
 انجى محمود محمود والى – 52 ن جرجسشرٌن جرجس مارو – 49
 هبه عالء محروس محمد  – 50 ناردٌن ظرٌؾ ونٌس مٌخائٌل – 50
 ناردٌن عصام رفعت – 54 شروق عبد الؽفار – 53
 عال منصور محمد لطفى – 56 مروة احمد محمود محمد – 55
 ٌاسمٌن محمد السٌد النجار – 52 مارٌنا لبان مجلع شنوده – 57
  طارق حسنى القطانسارة  - 62 اسماء حمدى صالح – 59
 احمد عادل احمد رمضان – 60 هاجر عبد الفتاح عبدهللا – 60
  اٌمان محمود محمد محمود – 64 منة هللا مصطفى محمد خلٌل – 63
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  اٌمان حمدى عبد الرازق – 65
Waiting list 

 سوزى حسن عبدهللا الهارونى – 0 رٌهام طارق محمد حسٌن -0
 عهود مجدى ابراهٌم ابو العطا – 4 سارة حامد عبد السمٌع عبد الجواد – 3
 اسماء ابو بكر الصدٌق محمد السٌد – 6 عبدهللا صبحى عبدهللا خلٌل – 5
 رحاب السٌد على نوٌرى ابو بكر  – 2  ؼادة اسامه هالل ابو العزم – 7
 المـــــــزار: 

بتةةةارٌخ  –ولجنةةةة الدراسةةات العلٌةةا والبحةةوث  – 09/9/0202بتةةارٌخ  –وافةةق المجلةةس علةةى اقتةةةراح مجلةةس القسةةم   

06/9/0202 . 

 قبول الطالب االتى اسمائهم بعد بدبلوم الدراسات – 4/9/0202بتارٌخ  –اقتراح مجلس قسم علم االدوٌة والسموم.32

 .0202/0209خرٌؾ للعام الجامعى فصل ال –العلٌا فى التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى  

 
 سعٌد سعد الدٌن محمد جمعة – 0 محمود محمد عبد الحمٌد مرزوق  – 0
 نوران مصطفى مصطفى اؼا  – 4 رشا على مصطفى على احمد – 3
 نعمة سعٌده عباده النٌدانى – 6 محمود عبد الرحمن عبد المنعم – 5
 افنان محمد محمد مسعد نصار – 2 اسراء فوزى عبده محمد احمد – 7
 سارة هشام محمد متولى الجزار – 02 كرٌمان محمد احمد محمد على – 2 

 هادى ممدوح شاكر عوض هللا – 00 امٌرة فتحى على حسن طنطاوى – 00
 اٌمان ٌاقوت حسن ابو هاشم  - 04 امٌن مدحت امٌن جاد – 03
 هبه هللا عبد الحمٌد عبد الحمٌد – 06 اٌمان زهٌر كامل الرحمانى – 05
 تاج العال احمد فؤاد ابراهٌم – 02 لبنى عبد السالم كامل حموده – 07
 اسراء محمد احمد سلٌمان – 02 اندروا سعٌد عوض ابو الٌمٌن – 09
 ابراهٌم رمضان ابراهٌم السٌد – 00 ابتسام على حسن الهٌتمى – 00
 منار جمال حافظ محمد عرابى – 04 احمد سعٌد عبد المعطى عبد اللطٌؾ – 03
 احمد ذكى عبد الحلٌم  سلٌمان عامر – 06 سهٌر محمد فتحى محمد سالم – 05
 محمد عبد العزٌز مبروك على كٌالنى – 02 امانى عبد العزٌز مبروك على – 07
 نوران صطفى اؼا – 32 رانٌا عبد النبى محمود السٌد متولى – 09
 

 المـــــــزار:

 . 06/9/0202بتارٌخ  –ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث  – 4/9/0202بتارٌخ  –وافق المجلس على اقتراح مجلس القسم 
 

 .عرض القواعد العامة لتشكٌل لجنة اإلشراؾ على رسالة الماجستٌر أو الدكتوراه بقسم العقاقٌر .39

 القـــــــرار:

 .علما أحٌط المجلس
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عرض تقرٌر لجنة الفحص العلمً على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسٌدة الماجستٌر/ انجً ابراهٌم احمد فؤاد .42

 .)قسم العقاقٌر(

 المـــــــزار:

وافق المجلس على تقرٌر لجنة الفحص العلمً على رسالة الدكتوراه الخاصة بالسٌدة الماجستٌر/ انجً ابراهٌم  

 سم العقاقٌر(احمد فؤاد )ق

 
 ترابعب : هىضىعبث شئىى خذهت الوجخوع وحٌوٍت البٍئ

 :0202/0209التصدٌق على تشكٌل اللجان اآلتٌة للعام الجامعى . 40

 نجُخ شئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ.. 0

 نجُخ انغاليخ ٔانصحخ انًُٓٛخ.. 8

 انهجُخ انفشعٛخ نهًحفٕظبد..3

 نجُخ األصيبد ٔانكٕاسس.. 4

 رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ. نجُخ.5

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 
لجنة  - Improved continuous learningتشكٌل لجان منبثقة للتخصصات وهى ) لجنة التعلٌم المستمر.40

 لجنة التوعٌة الصحٌة واالجتماعٌة(. -لجنة المؤتمرات والندوات  -لجنة المعارض  -القوافل الطبٌة 

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 . 09/00/0202الخمٌس الموافق ٌومى  0202تم تحدٌد موعد المؤتمر العلمى السنوى السادس للكلٌة لعام .43

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 
ومازالةةةت قائمةةةة حتةةةى  2/9/0202مةةةن " بداٌةةةة طبببل الطبببوارع واتسبببعاةا  ا ولٌبببةدورة تدرٌبٌةةةة بعنةةةوان ". 44

03/9/0202. 
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 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

" تحت إشراؾ أ.د سحر الجوٌلى "Medication Error and Patient Safetyدورة تدرٌبٌة مجانٌة بعنوان.45

 . 02/9/0202ومازالت قائمة حتى  02/9/0202األستاذ بقسم علم األدوٌة والسموم بداٌة من

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما.              

منهةا  سٌقوم رئٌس قسم المحفوظات بالجامعه بزٌارة الكلٌة على رأس فرٌةق لإلطةالع علةى األدابٌةر وتكهةٌن القةدٌم. 46 

 وتم تشكٌل اللجنة. 03/9/0202وذلك ٌوم الخمٌس الموافق 

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 الجدارٌات..47

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 
 . 32/9/0202امة محاضرة عامه عن "إستراتٌجٌات إنتشار النمل األبٌض ومكافحته" ٌوم األحد الموافق . إق42

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 إقامة ندوة بعنوان  "أنت أقوى من المخدرات" خالل شهر أكتوبر. .49

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 Green Teachصندوق شركة .52

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              
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 قافلة بنى هالل.تقرٌر .50

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 إحتٌاجات مهندس الصٌانة..50

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 

تحت رعاٌة شركة إٌبٌكو  61/6/8161الموافق  الخمٌسٌوم  6611-6611حفل الٌوبٌل الذهبى لدفعة أقٌم  .53

 صباحاً بمدرج الدور الثالث بالمبنى الجدٌد. 00الساعة 

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

   خطبة سؤعبء األلغبو ثاحزٛبجبد انًٕلع االنكزشَٔٗ.. 54

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

   خبهسب ً : هىضىعبث وحذة ضوبى الجىدة                                                    

 .عزًبد رشكٛم يجهظ اداسح انٕحذح ثبنكهٛخ ئ.55

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

ٔطهت اعذاد رمبسٚش  8102/8102رٕصٚع َزبئج  رحهٛم اعزجٛبَبد طالة ثكبنٕسٕٚط انصٛذنخ نهعبو انجبيعٗ  .56

 .انًمشساد نهفشق االسثعخ 

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              
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 .حضٕس ٔسشخ عًم ثًشكض ضًبٌ انجٕدح عٍ ) انزحهٛم انجٛئٗ نًإعغبد انزعهٛى انعبنٗ ( .52

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 

 .رعشٚف انطالة انجذد ثٕحذح ضًبٌ انجٕدح ٔاًْٛخ االعزًبد االكبدًٚٗ .52

 المـــــــزار:

 أحٌط المجلس علما .              

 هىضىعبث عبهـــــــــــتسبدسب ً : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كمبٌوتر  05وهً عبارة عن عدد ٌة مقدمة من شركة الخلٌل فارما لتجارة األدوٌة ) أ.د. سعٌد خلٌل وشركاه ( هد.59

 ) أربعة آالؾ وأربعون ألؾ جنٌها ( لزوم تشؽٌل معمل تكنولوجٌا المعلومات بالقسم –جنٌه   44222بمبلػ 

 المــــــــــزار:

 وافك الوجلس على لبىل الهذاٌــــــــب.            

 

 

 هذا وقد إنتهى اتجتماع ةً تمام الساعة الثانٌة ظهراً،،،

 عمـــٌد الكلٌـــــة                                              ن المجلســـــــأمٌ                       

 خدٌجة أحمد عبد العزٌز اسماعٌلأ.د.                           د. علٌاء عادل رمضان           


